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Al·legacions al projecte de pas a categoria II/III de l’Aeroport de Girona 
 
El passat mes de novembre de 2006, després de la petició dels municipis d’Aiguaviva i 
Riudellots de la Selva, el CILMA va decidir oferir-los assessorament tècnic en relació a 
l’avaluació d’impacte ambiental del projecte de pas a categoria II/III de l’Aeroport de 
Girona, tramès pel Ministeri de Medi Ambient.  
En aquest sentit, des del CILMA, es va considerar que eren motius suficients per realitzar 
aquest assessorament tècnic: l’impacte ambiental acústic associat a un projecte 
d’aquestes característiques, així com la importància del manteniment dels connectors 
socials, paisatgístics i biològics que es donen encara entre els massissos de les Gavarres 
i les Guilleries, així com, en opinió d’aquests municipis, un augment del trànsit rodat a les 
rodalies amb la consegüent afectació ambiental que això suposa.  
Per la seva part, el Ministeri de Medi Ambient va sol·licitar que s’aportessin els comentaris 
i suggeriments oportuns en relació a l’ampliació d’aquesta infraestructura, per tenir-los en 
compte en el cas que aquest ministeri, com a òrgan competent, determinés el sotmetiment 
del projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambiental. Cal recordar que aquest tipus 
d’actuació es troba inclòs en l’annex II del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de 
juny, d’avaluació d’impacte ambiental, en virtut del qual es determina, en el seu article 1.3, 
que tan sols s’haurà de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental aquells projectes 
per als quals així ho determini l’òrgan ambiental competent.  
El CILMA, doncs, va encarregar la redacció tècnica de l’informe corresponent a 
l’enginyeria Reventós, la qual emet l’informe titulat Puesta en categoria II/III del 
Aeropuerto de Girona-Costa Brava- Informe de alegaciones sobre las afecciones 
mediambientales.  
 
Les conclusions fonamentals de l’estudi són:  
• Les actuacions previstes en el projecte tenen un impacte ambiental reduït i la correcció 

de part de les mateixes, les comuns en una obra civil d’envergadura moderada o 
petita, estan recollides convenientment a l’Estudio Previo de Impacto Ambiental. 
Puesta en categoría II/III del Aeropuerto de Girona- Costa Brava” (EPIA) redactat per 
INECO. 

• L’EPIA no té en compte la presència dels corredors biològics “Anella Verda de Girona” 
i “Camps de l’Onyar”. 

• L’EPIA no fa esment a les afectacions a les edificacions de “Ca n‘Isidret” 
• Les actuacions previstes no tenen cap impacte ambiental en el corredor biològic 

“Camps de l’Onyar” situat al sud de l’aeroport al no realitzar-se cap intervenció en 
l’extrem sud del mateix. 



• L’EPIA no recull ni menciona les afeccions negatives sobre el corredor biològic “Anella 
Verda de Girona” produïdes per l’increment de contaminació lumínica i per l’impacte 
paisatgístic de les instal·lacions a la franja nord del recinte aeroportuari. 

• L’EPIA no introdueix mesura alguna per a potenciar la permeabilitat del corredor 
biològic “Anella Verda de Girona” bloquejat en part per la franja nord del recinte 
aeroportuari on s’ubiquen les llums d’aproximació. L’afecció és anterior a les obres 
proposades però no està de més aprofitar l’actuació per augmentar la permeabilitat de 
la franja, particularment en els 500 metres existents entre la riera de la Torre i la 
carretera  d’Aiguaviva. 

• En l’EPIA no s’ha confeccionat el mapa de contaminació acústic de l’aeroport 
desconeixent-se els nivells de soroll produïts al voltant del mateix i particularment en 
els nuclis habitats propers. No s’han avaluat tampoc l’increment d’events contaminants 
en aquest sentit que se produiran ni el seu efecte ni el confort global dels afectats. 

 
Finalment, les recomanacions i al·legacions que es fan són: 
• Mantenir totes les especificacions recollides en l’EPIA. 
• Projectar els elements de suport de la il·luminació d’aproximació de manera que per 

una part es minimitzi la visió de les llums des de terra mitjançant la disposició de 
pantalles laterals o qualsevol altre mitjà i, per l’altre per a què la seva presència sigui el 
més diàfana possible per a no constituir una barrera paisatgística de primer ordre. 

• Mantenir els actuals punts de pas de la franja nord del recinte aeroportuari. 
• Permeabilitzar la franja nord del recinte aeroportuari, on s’ubica la il·luminació 

d’aproximació, mitjançant la interrupció del ballat en dos punts en els aproximadament 
500 m existents entre la riera de la Torre i la carretera d’Aiguaviva. D’aquesta manera 
s’estaria potenciant el corredor biològic de l’“Anella Verda de Girona” marcat com a 
crític en els documents d’anàlisi territorial elaborats per la Diputació de Girona. 

• Confeccionar el mapa de contaminació acústica de l‘aeroport amb especial atenció a la 
seva incidència als nuclis habitats propers. 

• Establir un pla de seguiment de l’evolució de la contaminació acústica i estudiar la 
optimització des d’aquest punt de vista de les trajectòries d’aterratge i enlairament de 
les aeronaus per a incorporar-les, si és possible, a la operativa de l’aeroport. 

• Delimitar l’afecció a les edificacions en “Ca n’Isidret” salvant en la mesura del possible 
la casa principal. 

 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Tel. 629 151 930). 
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